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SPONSORKIND GEDOOPT

PERSOONLIJK

“... en zij zullen hem Immanuel noemen, wat betekent
‘ God met ons ‘”
Mattheus 1:23b

Zes jongeren, waaronder Flora, een tiener die gesponsord wordt via het Kinder Sponsor Plan en die ook op de Barnabas-conferentie was, hebben zich tijdens de conferentie laten dopen.
(Flora is het langste meisje op de groepsfoto). We zien ernaar uit om Flora’s voortgang
te volgen, want ze is van plan om advocaat te worden om de mensen in Albanië te
helpen. Ze reist 22 km elke dag naar school in Tirana en dit kost Euro 500, - per jaar.
Haar moeder neemt deel aan de vrouwenbijeenkomsten in hun kerk; Flora’s vader
staat nog niet open voor het evangelie. Bid alstublieft voor deze jonge mensen.
Als u Flora financieel wilt helpen, vermeldt u dan bij uw gift “Flora Albanië”

HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN!

Van de algemene giften en giften met een bestemming konden wij weer veel kinderen
en gezinnen helpen. Zo konden wij o.a. kinderkampen helpen; levensmiddelen aan
gezinnen geven in de Oekraïne en Servië en schoolmateriaal kopen voor veel kinderen.
In Roemenië hebben wij kunnen helpen met o.a. de reparatie van een brug, waarvan
de balustrade kapot was en houten bankjes kunnen maken voor een kinderkamp.

Kinderen ontvangen schoolspullen

Kinderkamp in Servië

Houten bankjes voor kinderkamp Roemenië

Kinderkamp Roemenië

Brug zonder balustrade

Brug met balustrade klaar

Een goede vriend, Jackie, gaf onlangs
een verbazingwekkende getuigenis in de kerk. In mei was
ze gediagnosticeerd met borstkanker en het gevolg daarvan
was dat ze in juni geopereerd moest worden. Ze had een
aantal moeilijke momenten, maar over het algemeen was ze
in staat om te geloven dat alles goed zou gaan en dat God
haar er door heen zou helpen.
Maar toen de dag voor de operatie aanbrak, werd ze aangevallen door angst, vooral toen ze zich een slechte ervaring
in het verleden herinnerde tijdens een operatie. Bill, haar
man, was met haar en ze werd meegenomen naar een
ruimte waar nog twee andere patiënten zaten te wachten. Ze
werd in de derde wachtruimte gezet. Terwijl ze daar lag, bad
Jackie wanhopig: “God, ik weet dat U bij mij bent, maar geef
me een teken dat U hier bent, hier met mij!”
Spoedig kwamen de chirurgen en spraken met hun patiënten. Jackie was nog steeds aan het bidden voor een teken
van de Heer, toen ze de chirurg in de andere ruimte hoorde
zeggen: “Goedendag, mijn naam is Immanuel en het betekent God met ons!” Jackie kon nauwelijks geloven wat ze
hoorde. “Bill, hoorde je wat hij zei?” Zijn naam is Immanuel
en het beteken God met ons! Ja, Bill had het ook gehoord!
Jackie had haar ‘ teken ‘ van God ontvangen – Immanuel
was met haar en liet haar niet alleen! Maar er volgde meer...
Nadat Jackie naar de operatiekamer werd gebracht, vroeg
Bill aan een van de verpleegkundigen: “kunt u mij iets vertellen over de chirurg die Immanuel heet? De verpleegkundige
keek hem verwonderd aan en zei: “We hebben geen enkele
chirurg die Immanuel heet in het ziekenhuis!”
God had zijn engel gezonden, met een boodschap voor
Jackie en Bill; zij konden hem niet zien, maar zij konden hem
horen. Aan de patiënt in de tweede kamer, heeft de chirurg
waarschijnlijk iets anders gezegd, maar door de kracht
van de Heilige Geest hebben ze deze prachtige woorden
gehoord!
God weet precies waar we zijn. Hij is bij ons, ook in onze
diepste dalen, wanneer wij met onze rug tegen de muur
staan, wanneer wij geen licht aan het einde van de tunnel
kunnen zien, wanneer satan onze gedachten met zijn leugens bombardeert, wanneer vrienden of familie ons verlaten
of verloochenen, wanneer wij geen uitweg meer zien en wij
ons een mislukking voelen, wanneer de beloften van God
belachelijk lijken en we geen grond meer hebben onder onze
geestelijke en mentale ‘voeten’.
Omdat Hij onze Schepper is, kan onze Hemelse Vader
manieren vinden, om een nieuwe weg te maken, waar geen
weg is! Of hij stuurt ons een engel zoals Hij deed met Jackie
of maakt gebruik van een andere, minder spectaculaire
methode, onze God is getrouw en zal zich tonen aan degenen die Hem aanroepen!
Wees vandaag bemoedigd! Immanuel is met u! Het is niet
zomaar een Bijbelvers dat we citeren met Kerst, maar voor
het hele jaar en in elke situatie, kunnen we verkondigen:
Immanuel, God met u en God met mij, God met ons voor
altijd tot in eeuwigheid!
“Zijn zij (de engelen) niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de
redding?” Hebreeën 1: 14
Helen Jesze

P r oj
o j e ct e n
SPONSORS GEZOCHT VOOR JEUGDLEIDER

Samen met Marcela Burzo heb ik in september gezinnen van het Kinder Sponsor
Plan mogen bezoeken in Servië en Oekraïne.
Een van de contactpersonen in Servië is een
voorganger die in een Roemeens-talig dorp
woont. De voorganger heeft een groot hart
voor kinderen uit Roma gezinnen. Hij is al op
leeftijd en was ontzettend blij dat God hem
onlangs een jongeman heeft gestuurd die hem
wil helpen om de gezinnen te bezoeken en
om kinderprogramma’s te houden. Het gaat
hier om Martin en dit is zijn verhaal:
“Ik ben opgegroeid met mijn grootmoeder en
grootvader in een dorp in de buurt van Nis in
een orthodox gezin. Ik ben christen geworden

toen ik voor het eerst de
Bijbel las op 22-jarige
leeftijd en nu ben ik 26
jaar oud. Ik ging twee jaar
naar de Bijbelschool in
Belgrado en heb die in
juni jl. afgemaakt. Ik bad
waar ik heen moest gaan
om God te dienen, en hij
stuurde me naar Alibunar, Servië. Mijn visie is
dat kinderen en jongeren
Christus zullen zien door
de werken die wij doen,
niet alleen door woorden. Vrijdag, zaterdag
en zondag werk ik met kinderen. Ze maken
vrijdag huiswerk in de kerk, doen spelletjes
en krijgen bijbelles. Zaterdag is een creatieve
workshop en op zondag is de Kids ‘Church. Ik
leer de kinderen hoe ze zich moeten gedragen
en vertel hun de christelijke normen van het
leven. Bij alles wat wij doen, is Jezus het middelpunt.
Ons doel is niet alleen om de kinderen te
bereiken, maar ook hun ouders. We beginnen
binnenkort met een alfacursus en presenteren
het evangelie aan hen. We willen dat ouders
weten wat de kinderen hier leren. We hebben
jonge mensen op donderdagen en zaterda-

gen. Donderdag is socialiseren door middel
van games en het bekijken van films. Zaterdag
is de Alfa-cursus. Ik zal binnenkort speciaal
werk beginnen met degenen die Christus
hebben aanvaard. Wij houden bijbelstudies
en ik spreek ook in de kerk. Ons plan is om
ook in ander dorp in de buurt van Alibunar te
evangeliseren. Bid alstublieft voor Gods wijsheid en de leiding van de Heilige Geest. “
Martin ontvangt onderdak en voedsel van de
kerk, maar slechts voor twee maanden. Afgezien hiervan heeft hij geen inkomen. Hij heeft
ook geen internet. De computer helpt hem bij
het voorbereiden van Bijbel- en andere studies. Ook is er geld
nodig voor transport
en om materialen
voor de kinderen te
kopen. We zoeken
een aantal sponsors
voor hem. Mocht
u Martin willen
sponsoren met € 25
of € 50 per maand,
vermeldt u dat dan
bij uw gift. Ook zou
bijv. een jeugdgroep
of een zondagschool
Martin kunnen
sponsoren.

BRANDHOUT VOOR GEZINNEN
Wij konden reeds 30 gezinnen voorzien van
hout voor 3 maanden. Er is nog zo’n
€ 1250,00 nodig voor de aankoop van hout.
Helpt u ons weer om te helpen? Gelieve
‘brandhout’ te vermelden bij uw gift.

PERSOONLIJK
Voor Marcela Burzo, een collega en vriendin, en mij zijn de afgelopen 11 maanden niet voorbij
gegaan zonder tranen. Wij hebben dierbaren begraven, o.a. de vader van Marcela en Virgil
Hanuseac die 24 jaar trouw een contactpersoon was voor het Kinder Sponsor Plan. Ook hebben
wij bericht ontvangen dat bij enkele vrienden en familie kanker geconstateerd is en vrienden
bezocht in ziekenhuizen die er ernstig aan toe zijn. Ondanks alle pijn en strijd hebben wij Gods
vrede, kracht, Liefde en aanwezigheid mogen ervaren. Ook al begrijpen wij vaak niet waarom
dingen ons overkomen, maar Hij geeft ons Zijn kracht en draagt ons door alles heen. Wij weten
dat Hij altijd bij ons is, Immanuel God met ons! Wij wensen dat u ook Gods Liefde, kracht en
de Vrede van Jezus onze Vredevorst mag ervaren in 2019 door welke storm u ook gaat!
Kinder Sponsor Contact verschijnt ten minste 4x per jaar
Stichting Kinder Sponsor Plan maakt deel uit van EEO International en is nauw verbonden met Stg. OostEuropa Zending /
Chr Care East West te Rotterdam. KvK nr. 24399340
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